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1 CZEGO 
PRAGNĘ?

wie, że Bóg jest gwarantem ludzkiego szczęścia,
określa relacje między wiarą a wiedzą,
wie, czym jest objawienie Boże (Bóg objawia, kim jest), wie, że 
wiara to łaska (dar) i zadanie,
wyjaśnia, że wiara i wiedza nie są sprzeczne,
przedstawia, na czym polega uczestnictwo w życiu różnych 
wspólnot Kościoła, narodu, rodziny, grupy szkolnej i 
koleżeńskiej,
charakteryzuje najważniejsze wspólnoty w życiu człowieka,
wyjaśnia, na czym polega kultura bycia w rodzinie, wśród 
rówieśników, parafii, w Internecie,

2 ODKRYWAM 
BOGA W 
BIBLII

uzasadnia, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać, 
objawienie Boże oraz nauczanie Kościoła,
uzasadnia (przy pomocy tekstów biblijnych), że wiara jest darem
i zadaniem,
wymienia gatunki literackie w Biblii,
przedstawia proces formowania się ksiąg biblijnych,
rozróżnia księgi Starego i Nowego Testamentu,
wyjaśnia podział Pisma Świętego na księgi,
wyjaśnia różnice między Objawieniem Bożym a objawieniem 
prywatnym,
omawia zasady i uzasadnia wartość indywidualnej lektury Pisma
Świętego, 
wie, czym wyróżniają się przypowieść biblijna, list i psalm,

3 ODKRYWAM 
BOGA W 
ŚWIECIE

wyjaśnia, że Bóg objawia się w stworzeniu i człowieku, i że 
Boga można poznać przez dzieła stworzenia, 
wyjaśnia, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre wyjaśnia, że 
Bóg jest stwórcą nieba i ziemi,
wyjaśnia różnicę między dobrem a złem w konkretnych 
sytuacjach moralnych, 
dokonuje aktualizacji faktów związanych z poznawaniem 
wydarzeń i postaci ze Starego Testamentu, 
potrafi wyjaśnić znaczenie historii Kaina i Abla,
opisuje sposób działania złego ducha i wskazuje na zagrożenia 
potępieniem, 
wskazuje przyczynę zła, uzasadnia, że zło jest konsekwencją 
odrzucenia Boga, 

4 ROK 
LITURGICZNY

potrafi wymienić najważniejsze fakty z życia świętego 
Stanisława Kostki,
omawia liturgiczne formy modlitwy różańcowej,
ukazuje związek wydarzeń biblijnych z tajemnicami różańca,
wyjaśnia praktyki czasu Adwentu,
zestawia wydarzenia biblijne z okresem Adwentu,
zna historię narodzenia Jezusa.
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5 BOŻE 
OBIETNICE

odkrywa, że  kerygmat zapoczątkowuje relację między Bogiem 
a człowiekiem,
potrafi  wyjaśnić, czym jest dzisiaj przepowiadanie 
kerygmatyczne i do kogo jest kierowane,
wyjaśnia najważniejsze prawdy wiary,
zna biblijny tekst o upadku pierwszych ludzi oraz 
o zwiastowaniu,
zna przypowieści o Królestwie Bożym,
wyjaśnia przypowieść o synu marnotrawnym,

6 KOŚCIÓŁ 
JEZUSA 
CHRYSTUSA

omawia etapy powstania Kościoła na podstawie tekstów 
biblijnych,
wyjaśnia cztery przymioty Kościoła,
zna znaczenie Kościoła i wie, jaka jest jego rola w historii 
zbawienia,
wymienia podstawowe jednostki organizacji Kościoła,
wyjaśnia pojęcia: papież, biskup, kapłan,
przedstawia symbolikę biblijnych obrazów Kościoła,
wyjaśnia znaczenie przykazań kościelnych,

7 JAK 
ROZWIJAŁ SIĘ
KOŚCIÓŁ

przedstawia działalność Świętych Cyryla i Metodego, 
przedstawia działalność świętego Benedykta i benedyktynów,
zna historię Chiary Lubich,
wyjaśnia znaczenie chrztu, 
zna misję Świętego Wojciecha oraz Świętego Stanisława,
przypomina historię Świętej Królowej Jadwigi oraz wskazuje 
na aktualność Jej cech osobowości 

8 ROK 
LITURGICZNY

omawia liturgiczne formy Triduum Paschalnego,

wie, że Duch Święty umacnia chrześcijanina do bycia 
świadkiem Jezusa,
zestawia wydarzenia biblijne z czasem Zesłania Ducha 
Świętego,
wyjaśnia istotę i znaczenie uroczystości Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa,
zna Obietnicę Jezusa złożoną tym, którzy odprawiają 
nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca.

     


